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ACTE NECESARE SUCCESIUNE MINORI ŞI BOLNAVI PUŞI SUB INTERDICŢIE 
- Adresa notarului public prin care se solicită dezbaterea succesiunii și numirea unui curator special, 
în original; 
- Certificat de deces (copie); 
- Declarație curator special pentru a reprezenta sau asista minorul la dezbaterea succesiunii respectiv 
pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicție la dezbaterea succesiunii, indicând și calitatea pe 
care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc. (persoana 
respectivă să nu fie parte concurentă la succesiune și să fie din partea defunctului). 
- BI(CI) curator special (copie + original); 
- Adeverință medicală în care să se specifice că persoana care va fi desemnată curator, nu suferă 
de boli cronice, psihice sau neuropsihice, în original (adeverință emisă la o data apropiată depunerii 
documentației, să nu fie mai veche de 10 zile); 
 
În cazul dezbateri succesiunii pentru minori ca urmare a decesului unui părinte: 
 
• Certificat de naștere minor și CI dacă este cazul (copie + original); 
• Declarația minorului care a împlinit 10 ani prin care își exprimă acordul cu succesiunea; 
• BI(CI) părinte în viață (copie + original); 
• Declarația părintelui în viată (prin care își exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii și ca o anumită 
persoană să fie numită curator special, indicând numele acesteia și domiciliul precum și calitatea pe 
care o are vis-a-vis de defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc); 
 
În cazul dezbaterii succesiunii pentru bolnavi puși sub interdicție: 
 
• BI(CI) bolnav (copie + original); 
• BI (CI) tutore (copie + original); 
• Sentința de punere sub interdicție devenită irevocabilă (copie + original); 
• Declarație tutore (prin care își exprimă acordul cu dezbaterea succesiunii și ca o anumită persoană să 
fie numită curator, indicând numele acesteia și domiciliul precum și calitatea pe care o are vis-a-vis de 
defunct și persoana reprezentată, pe linie de rudenie, afin etc); 
 
- 1 DOSAR 
Se va menționa un număr de telefon de contact. 
 

Notă: 
-Documentele se depun în copie xerox,după verificarea conformității copiei cu originalul 
-Petiționarul va avea asupra sa documentația de mai sus în original și copie xerox 

.-declaratie-consimtamant 

-conform prevederilor Regulamentului 
(U.E.) nr.679/2016 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si 
libera circulatie a acestor date 

 
 


